
नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

१ समपरुक कोष (विविध समेत) गाउँपाललका ६५०० ६५०० १०५४७ आ

२ िन तथा भ ूसंरक्षण गाउँपाललका १०० १०० आ

३ जलाधार संरक्षण गाउँपाललका ४०० ४०० आ

४ जलिाय ुपररिततन गाउँपाललका ५० ५० आ

५
फोहोर मैला तथा ढल 
व्यिस्थापन

गाउँपाललका १०० १०० आ

६ जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण गाउँपाललका २०० २०० आ

७
विपद व्यिस्थापन तथा 
आकस्स्मक कोष

गाउँपाललका २००० २००० सा

८  सरु व्यिस्थापन गाउँपाललका ३०० ३०० स

९ सरुक्षा व्यिस्थापन गाउँपाललका १०० १०० सा

१०
सूचना तथा संचार (सूचना 
प्रविलध)

गाउँपाललका २०० २०० सा

११ स्थानीय तथ्याङ्क संकलन गाउँपाललका ५०० ५०० स

१२ सशुासन प्रिधतन गाउँपाललका ५० ५० स

१३ लसप विकास तथा ताललम गाउँपाललका ५०० ५०० आ

१४ उद्योग तथा बास्णज्य गाउँपाललका ५० ५० आ

१५ पयतटन विकास गाउँपाललका ५० ५० आ

१६ सहकारी गाउँपाललका २०० २०० आ

१७ विस्िय क्षेर प्रिधतन कायतक्रम गाउँपाललका ५० ५० आ

१८
खेलकुद मनोरन्त्जन र अलतररक्त 
कृयाकलाप

गाउँपाललका ५०० ५०० सा

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

Page 1 of 15



नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार
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विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

१९

कोलभड रोकथाम तथा 
लनयन्त्रणकालालग विद्यालयमा 
मास्क तथा सेलनटाईजर वितरण

गाउँपाललका ४०० ४०० सा

२०
विद्यालयको आन्त्तरीक 
व्यिस्थापन

गाउँपाललका ७०० ७०० सा

२१ स्शक्षक तालीम गाउँपाललका ५०० ५०० सा

२२
कृषी सम्िन्त्धी रोजगारमलुक 
कायतक्रम

गाउँपाललका ५०० ५०० आ

२३

भेडा िाख्रा,कुखरुा तथा अन्त्य 
पशपुालन सम्िन्त्धी रोजगार 
मलुक कायतक्रम

गाउँपाललका ७०० ७०० आ

२४
पश ुसम्िन्त्धी अलत आिश्यक 
औषलध खररद

गाउँपाललका १००० १००० सा

२५

अलत आिश्यक  औषलध खररद 
तथा स्िास्थ्य सम्बन्त्धी विविध 
कायतकम

गाउँपाललका २००० २००० सा

२६

स्िास्थ्य संस्थालाई कायातलय 
व्यिस्थापन खचत र अन्त्य गापा 
लभरका कायतक्रम

गाउँपाललका ७५० ७५० का

२७

 सूचना तथा अलभलेख केन्त्र 
संचालन र स्माटत 
पाललकाकोलालग सफ्टियर तथा 
लडस्जटल बोडत खररद

गाउँपाललका १००० १००० स

२८ लसलसवटभी क्यामरा खररद गाउँपाललका १५० १५० का
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

२९

कमतचारी तथा विद्यालय 
स्शक्षकलाई कम््यूटर ताललम 
तथा सूचना प्रविलध शाखा 
ल्यापटप खररद

गाउँपाललका ५०० ५०० स

३०
हाँटलसजा पोषण केन्त्र 
व्यिस्थापन

गाउँपाललका ५०० ५०० सा

३१
आयिेुद औषधालयको ओषलध 
खररद तथा विविध कायतक्रम

गाउँपाललका ३०० ३०० सा

३२
कनकासनु्त्दरी मस्न्त्दर जाने 
रेललगं सवहतको िाटो

गाउँपाललका २००० २००० सा

३३ पौविक आहारा ढुिानी गाउँपाललका २०० २०० सा

३४
कनकासनु्त्दरी विद्यालय चार 
कोठे भिन ट्रस

गाउँपाललका १००० १००० सा

३५

पंस्जकरण तथा सामास्जक 
विकास शाखाका विविध 
कायतक्रम

गाउँपाललका ५०० ५००

का
३६ प्राविलधक शाखा सामाग्री खररद गाउँपाललका ३०० ३०० का

३७
मवहला तथा बालबाललका शाखा 
विविध कायतक्रम

गाउँपाललका १००० १०००
सा

३८

मा वि बढुु चौतारा र 
बमु्रमाडीचौर मावि आन्त्तररक 
व्यिस्थापन

गाउँपाललका १००० १००० सा
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

३९
मेलसनरी औजार तथा ल्यापटप 
खररद

गाउँपाललका ५०० ५०० का

४०
बढुु मिो क्षेर विकास कोष 
स्थापना

गाउँपाललका ५०० ५०० सा

४१

प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रमका 
लालग लनमातण सामाग्री तथा हाते 
औजार खररद

गाउँपाललका १५०० १५०० पू

४२ अध्यक्ष जनता गाउँपाललका ७००० ७००० आ

४३ उपाध्यक्ष गाउँपाललका ३००० ३००० आ

४४ कायतपाललका सदस्य गाउँपाललका १६०० १६०० आ

४५ कुलो िडा नं ४ गाउँपाललका ४५० ४५० पू

४६ कुलो िडा नं ८ गाउँपाललका ५०० ५०० पू

४७ गाउँपाललका भिन गाउँपाललका ८००० ८००० पू

४८ समपरुक कोष िडा नं १ २००० २००० का

४९ काचौर खानेपानी ररया िडा नं १ ६०० ६०० पू

५० काब्रा विद्यतु िडा नं १ १६०० १६०० पू

५१ चौथा विद्यतु िडा नं १ ४०० ४०० पू

५२ सागेपाल्त खानेपानी ममतत िडा नं १ २०० २०० पू

५३ लक्षीत बगत िडा नं १ ३०० ३०० सा

५४
पश ुसेिा ईकाइ काब्रा औषलध 
खररद

िडा नं १ १५० १५० का

५५ स्िास्थ्य स्ियमसेिीक कायतक्रम िडा नं १ १०० १०० सा
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

५६
स्िास्थ्य चौकी काब्रा आन्त्तररक 
ब्यबस्थापन

िडा नं १ २०० २०० का

५७ नेउरीघाट लबद्यतु ममतत िडा नं १ २०० २०० पू

५८ नेटा बाटो ममतत िडा नं १ १५० १५० पू

५९ प्राविलधक मेसीन खररद िडा नं १ १०० १०० का

६०
पनुेरा देस्ख खौला दोभान सम्म 
पक्की नहर कुलो लनमातण

िडा नं २ १००० १००० पू

६१
महादेि मस्न्त्दर देस्ख खौला 
सम्म पक्की घोरेटो बाटो लनमातण

िडा नं २ १००० १००० पू

६२
समपरुक कोष (म्यास्चङ्ग फण्ड) 
तथा विविध कायतक्रम

िडा नं २ १५०० १५०० आ

६३
आधारभतु विद्यालय ग्िातीखोला 
अधरुो घेरिार लनमातण

िडा नं २ ५०० ५०० पू

६४

देविचौर आधारभतु विद्यालय 
स्जअ शौचालय खानेपानी तथा र 
धाराखोला खानेपानी ममतत

िडा नं २ ५०० ५०० पू

६५

स्माटत कक्षा व्यिस्थापन लनमातण 
नेपाल राविय माद्यालमक 
विद्यालय माललकाबोता

िडा नं २ ४०० ४०० स

६६

प्रमे ऐडीको घर देस्ख रनत 
बढुाको घर जग्गा सम्म र 
उबलचाखा जाने बाटो सम्म र 
ललपबुाट चौिडार सम्म घोरेटो 
बाटो

िडा नं २ २०० २०० पू
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

६७ माललकाबोता हे.पो. औषधी खररद िडा नं २ १०० १०० का

६८
पश ुसेिा माललकाबोता औषधी 
खररद

िडा नं २ ५० ५० का

६९ कृषी हाइबे्रड लबउ खररद िडा नं २ ५० ५० आ

७०

आयिेुद गाउँघर स्क्ललनक 
व्यिस्थापन टेबलु कुची र 
प्रहरी चौकी चौथालाई कुची 
खररद

िडा नं २ ३० ३० का

७१ जेष्ठ नागररक सम्मान कायतक्रम िडा नं २ १७० १७० सा

७२ मवहला लक्षीत कायतक्रम िडा नं २ २०० २०० सा

७३ बालबाललका लस्क्षत कायतक्रम िडा नं २ १५० १५० सा

७४ दललत लस्क्षत कायतक्रम िडा नं २ १०० १०० सा

७५ अपाङ्ग लस्क्षत कायतक्रम िडा नं २ ५० ५० सा

७६ समपरुक कोष िडा नं ३ १४०० १४०० का

७७ मवहला उत्थान कायतक्रम िडा नं ३ १०० १०० सा

७८ दललत उत्थान कायतक्रम िडा नं ३ ६० ६० सा

७९
बालबाललका क्षमता विकास 
कायतक्रम

िडा नं ३ ५० ५० सा

८०
अपाङ्गका लालग लसप तथा 
क्षमता विकास कायतक्रम

िडा नं ३ ५० ५० सा

८१ यूिा तथा खेलकुद िडा नं ३ ५० ५० सा

८२ जेष्ठ नागररक सम्मान कायतक्रम िडा नं ३ ३०० ३०० सा

८३
विराट स्िास्थ्य चौकी कायातलय 
व्यिस्थापन

िडा नं ३ २५० २५० का
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

८४
सामदुायीक स्क्ललनक बागमारे 
आन्त्तररक व्यिस्थापन

िडा नं ३ ५० ५० का

८५ भेटनरी औषधी खररद िडा नं ३ ५० ५० सा

८६ कोईलीचरी ममतत सम्भार िडा नं ३ २०० २०० सा  

८७
निदगुात आधारभतु विद्यालय 
ममतत

िडा नं ३ १४० १४० पू

८८ मालथबढुु खानेपानी क्रमागत िडा नं ३ ४०० ४०० पू

८९ मालथबढुु घट्ट लनमातण िडा नं ३ २०० २०० पू

९० माझबढुु घोरेटो बाटो लनमातण िडा नं ३ २०० २०० पू

९१
गोठेलिाडा चौखा देस्ख िनथान 
जाने घोरेटो बाटो लनमातण

िडा नं ३ २०० २०० पू

९२ लमु्जी घट्ट िडा नं ३ २०० २०० पू

९३ ढ्याम ग्रालमण सडक लनमातण िडा नं ३ ४०० ४०० पू

९४
लमु गैरीखाडा घोरेटो बाटो 
लनमातण

िडा नं ३ १५० १५० पू

९५
लभगडे देस्ख बढुुकोट जाने 
घोरेटो बाटो लनमातण

िडा नं ३ १०० १०० पू

९६ लमुदिुा चौतारो लनमातण िडा नं ३ १५० १५० पू

९७ जोडेलिाडा ग्रालमण सडक लनमातण िडा नं ३ ३०० ३०० पू

९८ गौरी धवुपरुख धमतशाला लनमातण िडा नं ३ १५० १५० पू

९९ नौधारा मस्न्त्दर घेरबार िडा नं ३ ३०० ३०० पू

१०० ओखरपाटा सेरी नहुाउने बाथ्रमु िडा नं ३ १०० १०० पू
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

१०१
्यालचौर गौरी ओखरपाटा हदैु 
लमुकाँध सम्म लडवपआर

िडा नं ३ ४५० ४५० स

१०२ समपरुक कोष िडा नं ४ २००० २००० का

१०३ िडा अध्यक्ष जनतासँग कायतक्रम िडा नं ४ ८३५ ८३५ सा

१०४ बाल विकाश कायतक्रम िडा नं ४ ५० ५० सा

१०५
यिुा खेलकुद कायतक्रम 
(खेलकुद सामाग्री खररद गनत)

िडा नं ४ १०० १०० सा

१०६

मवहला लक्षीत कायतक्रम (क. 
स.ु माईका धारा, चपी, स्नान 
घर लनमातण)

िडा नं ४ २०० २०० पू

१०७ दललत बगत लक्षीत कायतक्रम िडा नं ४ २०० २०० सा

१०८ जनजाती लक्षीत कायतक्रम िडा नं ४ १०० १०० सा

१०९ जेष्ठ नागररक सम्मान कायतक्रम िडा नं ४ २५० २५० सा

११० अपाङ्ग उत्थान कायतक्रम िडा नं ४ १०० १०० सा

१११

कृवष विकास कायतक्रम 
(तरकारीको विउ खररद तथा 
वितरण)

िडा नं ४ ५० ५० आ

११२
पश ुविकाश कायतक्रम (पश ु
औषधी खररका लागी)

िडा नं ४ ५० ५० का

११३ िन विकास कायतक्रम िडा नं ४ ५० ५० आ

११४
इ प्र का हाटलसँजा को फलनतचर 
खररद

िडा नं ४ २५ २५ का

११५
ई ह ुका हाटलसँजाको फलनतचर 
खररद

िडा नं ४ २० २० का
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

११६
कनकासनु्त्दरी मस्न्त्दर अगाडी 
काठे पलु लनमातण गनत

िडा नं ४ २० २० पू

११७
भैलेपाटन आ वि लेकपरको 
भौलतक पूिातधार विकास

िडा नं४ २५० २५० पू

११८ काललका आ वि हाटलसँजको 
भौलतक पूिातधार विकास

िडा नं ४ २०० २०० पू

११९
धोविघाट आ वि धोविघाटको 
भौलतक पूिातधार विकास

िडा नं ४ २०० २०० पू

१२०
साहिुाडा आ वि साहबुाडाको 
भौलतक पूबातधार विकास

िडा नं ४ २०० २०० पू

१२१ क. स.ु मा. वि. लडु्कु का लागी िडा नं ४ १०० १०० पू

१२२

हाटलसँजा स्िास्थ्य चौकी लाई 
(कोभीड र स्िास्थ्य सम्बन्त्धी 
जनचेतना )

िडा नं ४ २०० २०० सा

१२३

सामदुायीक स्िस्थ्य ईकाइ 
लेकपरको आिश्यक औषलध 
खररद

िडा नं ४ १०० १०० का

१२४
मनुेदह हाँटलसजा लसँचाई कुलो 
लड वप आर गनतको लागी

िडा नं ४ ४०० ४०० सा

१२५
िडा पाललकामा आउने भैपरी 
खचत

िडा नं ४ २०० २०० स

१२६
िडा कायतलयको विविध तथा 
अन्त्य खचत

िडा नं ४ १०० १०० का

१२७ समपरुक कोष िडा नं ५ ३००० ३००० आ
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

१२८

योजना व्यिस्थापन खचत 
(कायतलयको सामान र लनमातण 
सामाग्री खररद)

िडा नं ५ ३०० ३०० का

१२९ िडा अध्यक्ष जनतासँग कायतक्रम िडा नं ५ ५८५ ५८५ सा

१३०

बालबाललका उत्थान कायतक्रम 
(बालबाललकाका सपना 
पररयोजनका लागी)

िडा नं ५ १०० १०० आ

१३१ यूिा तथा खेलकुद कायतक्रम िडा नं ५ ५० ५० सा

१३२ जेष्ठ नागररक सम्मान कायतक्रम िडा नं ५ ५० ५० सा

१३३ मवहला उत्थान कायतक्रम िडा नं ५ १०० १०० सा

१३४ दललत उत्थान कायतक्रम िडा नं ५ १०० १०० सा

१३५
अपाङ्गहरुको क्षमता विकास 
कायतक्रम

िडा नं ५ ५० ५० सा

१३६ जनजाती उत्थान कायतक्रम िडा नं ५ ५० ५० सा

१३७

वपछडीएको क्षेर विकास 
कायतक्रम (सम्पाटी गाउँलभरको 
बाटो ग्राविल)

िडा नं ५ १०० १०० पू

१३८ िन विकास कायतक्रम िडा नं ५ ५० ५० आ

१३९ कृवष मेला प्रदतशनीको लागी िडा नं ५ २५ २५ सा

१४०

सामदुावयक स्िास्थ्य ईकाइ 
लडु्कु लागी आिश्यक औषधी 
खररद

िडा नं ५ १०० १०० का

१४१

क. स.ु उ. मा. लब. को 
सौचालय लनमातण गनत समपरुक 
कोषमा

िडा नं ५ ५०० ५०० पू
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

१४२

लबन्त्दासैनी आ लब 
बडुिालिाडाको पखातल लनमातण 
गनत

िडा नं ५ २०० २०० पू

१४३
वहमा आ लब लसम्पाटीको 
खानेपानी लनमातण गनत

िडा नं ५ २०० २०० पू

१४४

बालस्शक्षा भिन बारकोटे 
िाडाको साितजलनक सौचालय 
लनमातण गनत

िडा नं ५ १५० १५० पू

१४५
ई. प्र. का. हाँटलसजाको कापेट 
खररद गनत

िडा नं ५ २० २० का

१४६ सञ्चारका सबै कायतक्रमका लागी िडा नं ५ ५० ५० सा

१४७
कनकासनु्त्दरी मस्न्त्दरका लागी 
लडस होस खररद जडानका लागी

िडा नं ५ २० २० का

१४८
िडा नं ५ को भैपरी खचतका 
लागी

िडा नं ५ १०० १०० का

१४९
कायतलयको विविध तथा अन्त्य 
खचत

िडा नं ५ १०० १०० का

१५० समपरुक कोष िडा नं ६ १०३० १०३० आ

१५१

सामदुावयक स्िास्थ्य ईकाइको 
आन्त्तररक व्यबस्थापन तथा 
अन्त्य कायतक्रम

िडा नं ६ ३०० ३०० का

१५२
गभतिती मवहला प्रोत्साहन 
कायतक्रम

िडा नं ६ २०० २०० सा
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

१५३
आयूिेद शाखाको आन्त्तररक 
ब्यिस्थापन

िडा नं ६ ५० ५० का

१५४
स्ियमसेिीका मवहलालाई 
क्षमता विकास ताललम

िडा नं ६ १०० १०० सा

१५५ मवहला लक्षीत कायतक्रम िडा नं ६ १०० १०० सा

१५६ दललत उत्थान कायतक्रम िडा नं ६ १०० १०० सा

१५७ जेष्ठ नागरीक सम्मान कायतक्रम िडा नं ६ २५० २५० सा

१५८ बालबाललका लक्षीत कायतक्रम िडा नं ६ १०० १०० सा

१५९ अपाङ्ग लस्क्षत कायतक्रम िडा नं ६ ५० ५० सा

१६० यिुा लस्क्षत कायतक्रम िडा नं ६ १७० १७० सा

१६१ िडा पाललका भैपरी आउने खचत िडा नं ६ १५० १५० का

१६२ विविध तथा अन्त्य िडा नं ६ १०० १०० का

१६३ लड वप आर िडा नं ६ ४०० ४०० सा

१६४ उपभोक्ता सलमतीलाई क्षमता 
विकास ताललम

िडा नं ६ १०० १०० सा

१६५ तालपोखरी लनमातण योजना िडा नं ६ २५० २५० पू

१६६ गोरुचौरमा स्शि मस्न्त्दर लनमातण िडा नं ६ २००० २००० पू

१६७

चौतारा देखी साटबाडा राजमागत 
हदैु मिाथान सम्म वप वप लस 
बाटो लनमातण

िडा नं ६ २०० २०० पू

१६८ महादेि मस्न्त्दर लनमातण िडा नं ६ ३५० ३५० पू

१६९ िडा कायातलय भिन लनमातण िडा नं ७ २४०० २४०० पु

१७० एम्बलेुन्त्स खररद िडा नं ७ १२०० १२०० सा
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

१७१ मथरुा खानेपानी ममतत देहारपाटा िडा नं ७ २५० २५० पु

१७२
बैदारिाडा नौमलुी धमतशाला 
लनमातण

िडा नं ७ २४५ २४५ पु

१७३ झाउटेिाडा धमतशाला लनमातण िडा नं ७ २०० २०० पु

१७४ ढुस्का ढल लनकासा रोकायािाडा िडा नं ७ १५० १५० पु

१७५
किा मिा र देउतीको मस्न्त्दर 
लनमातण तल्लो रालनसैन

िडा नं ७ १०० १०० पु

१७६
लाखणुा मिा मस्न्त्दर लनमातण 
मालथल्लो रालनसैन

िडा नं ७ १०० १०० पु

१७७
रोकायािाडा स्िास्थ्य चौकी 
आन्त्तररक व्यिस्थापन

िडा नं ७ १५० १५० का

१७८ भेटेनरी कायतक्रम िडा नं ७ ५० ५० सा

१७९ कृषी कायतक्रम िडा नं ७ ५० ५० आ

१८०

रानीसैन सामदुावयक स्िास्थ्य 
ईकाई औषधी खररद तथा 
आन्त्तररक व्यिस्थापन

िडा नं ७ १५० १५० का

१८१
रोकायािाडा आधारभतु विद्यालय 
आन्त्तररक व्यिस्थापन

िडा नं ७ १५० १५० का

१८२
काँफलडाँडा आधारभतु विद्यालय 
आन्त्तररक व्यिस्थापन

िडा नं ७ १५० १५० का

१८३
माललका माद्यालमक विद्यालय 
स्खच्चने आन्त्तररक व्यिस्थापन

िडा नं ७ २०० २०० का

१८४ जेष्ठ नागररक सम्मान कायतक्रम िडा नं ७ १०० १०० सा

१८५ मवहला लस्क्षत कायतक्रम िडा नं ७ ५० ५० सा
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

१८६ यिुा लस्क्षत कायतक्रम िडा नं ७ १०० १०० सा

१८७ बालबाललका लस्क्षत कायतक्रम िडा नं ७ ५० ५० सा

१८८ अपाङ्ग लस्क्षत कायतक्रम िडा नं ७ ३० ३० सा

१८९ विविध खचत िडा नं ७ ५०० ५०० का

१९०
जससाँघ ुजाने बाटो ममतत 
्यारुिाडा

िडा नं ७ २५ २५ पु

१९१

गोठीज्यूला देस्ख िडा नं ८ का 
सबै बस्तीहरुमा माललकाबोता 
बिी जडानको लालग तार पोल 
खररद

िडा नं ८ १८०० १८०० सा

१९२
कोटघर देस्ख बढुालसम सम्म 

सडक लनमातण
वडा नं ८ १२५० १२५० पु

१९३

रोकायािाडाको कुलदेि माण ु
हदैु रगवुिर कामीको घरसम्म 
बाटो लनमातण

वडा नं ८ २०० २०० पु

१९४
रोकायािाडाको ज्योलतलसम 
नाउलो ममतत

वडा नं ८ १०० १०० पु

१९५

भट्टिाडाको गाउँलभरको वपलसलस 
बाटो लनमातण (राजमागत देस्ख 
ग्रालमण सडक सम्म)

वडा नं ८ ५५० ५५० पु

१९६
आलाघट्ट देस्ख पाण्डुसेरासम्म 
कुलो लनमातण

वडा नं ८ २०० २०० पु

१९७

पाण्डिगफुा स्िास्थ्य चौकी 
आन्त्तररक व्यिस्थापन तथा 
औषधी खररद

वडा नं ८ ३०० ३०० का
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नेपाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

विलनयोजन रु.

श्रोत
अन्त्तर सरकारी वििीय हस्तान्त्तरण

जन सहभालगता

िावषतक विकास कायतक्रम
कनकासनु्त्दरी गाउँपाललका

आ.ि.२०7८/7९
अनसूुची-६

संकेत नं./विषयगत स्शषतकः िावषक विकास कायतक्रम रु. हजारमा

क्र.सं. कायतक्रम/आयोजनाको नाम
कायातन्त्ियन 
हनुे स्थान

१९८

लसयाँली मगु्राहा स्चसापानी र 
ओदम खोला ननfडे सामदुायीक 
बन व्यिस्थापन

वडा नं ८ ५० ५० पु

१९९ पश ुसेिा वडा नं ८ ६० ६० सा

२०० कृषी सेिा वडा नं ८ ६० ६० आ

२०१
कायातलय व्यिस्थापन तथा 
विविध खचत

वडा नं ८ ५०० ५०० का

२०२
िडा अध्यक्ष जनता सँग 
कायतक्रम

वडा नं ८ ४०० ४०० आ

२०३
प्रहरी चौकी गोठीज्यूला 
मोटरसाईकल ममतत

वडा नं ८ ३० ३० का

२०४ मवहला लस्क्षत कायतक्रम वडा नं ८ १०० १०० सा

२०५ जेष्ठ नागररक सम्मान कायतक्रम वडा नं ८ १८० १८० सा

२०६ दललत लस्क्षत कायतक्रम वडा नं ८ ८० ८० सा

२०७ बालबाललका लस्क्षत कायतक्रम वडा नं ८ ५० ५० सा

२०८ यिुा लस्क्षत कायतक्रम वडा नं ८ ४० ४० सा

२०९
मवहला स्िास्थ्य स्ियं सेविका 
सम्मान कायतक्रम

वडा नं ८ ३० ३० सा

२१० अपाङ्ग लस्क्षत कायतक्रम वडा नं ८ २० २० सा

९८३०० ९८३०० १०५४७
पनुश्चः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गररने सबै कायतक्रमहरुलाई क्षेरगत/विषयगत आधारमा छुट्टाएर प्रत्येक विषय (जस्तैः कृवष, 

जम्मा
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